
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  13 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 2 

Voturi pentru: 13  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA               

JUD. SATU MARE             

ORAŞUL TĂŞNAD           

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA Nr. 11 

din data de 28 ianuarie 2021 
 

privind mandatarea reprezentantului legal al Orașului Tășnad în relația cu Asociația 

Silvică „Pădurea Mare” Tășnad, cu Ocolul Silvic „Codrii Sătmarului”, filiala 

asociației și cu ceilalți membri ai asociației 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară în 

data de 28 ianuarie 2021; 

Analizând Adresa Ocolului Silvic „Codrii Sătmarului” nr. 96/26.01.2021, înregistrată 

la Primăria orașului Tășnad sub nr. 1553/27.01.2021; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 150 din data de 

25 noiembrie 2010 privind asocierea Orașului Tășnad la Asociația Silvică „Pădurea Mare” 

Tășnad și mandatarea Primarului Orașului Tășnad să semneze actul constitutiv și statutul 

Asociației Silvice „Pădurea Mare” Tășnad și să reprezinte unitatea administrativ-teritorială 

în toate raporturile cu această asociație; 

Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad, înregistrat sub nr.1665/28.01.2021 şi Raportul 

Comisiei pentru  buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 

servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 

1695/28.01.2021; 

Potrivit prevederilor art. 1 și art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire 

la asociații și fundații, cu modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. a), alin. (3) lit. d), precum și ale art. 139 

alin. (3) lit. i) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 –  Se desemnează domnul Farcău Adrian-Dănuț, Primarul orașului Tășnad, să 

reprezinte unitatea administrativ-teritorială în toate raporturile cu Asociația Silvică „Pădurea 

Mare” Tășnad și cu Ocolul Silvic „Codrii Sătmarului”, filiala acesteia și cu ceilalți membri 

ai asociației, inclusiv dar nu limitat la prezența și votul în adunările generale ordinare și 

extraordinare. 

 Art. 2 –  În toate aceste raporturi primarul orașului va acționa ținând seamă exclusiv 

de drepturile și interesele legitime ale Orașului Tășnad. 

 Art. 3 – Începând cu data prezentei, alte prevederi contrare îți încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

Orașului Tăşnad. 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ 

                   CONSILIER LOCAL             SECRETAR GENERAL 

PROF. ANTONEL-ADRIAN MOISA-TURCU   SERGIU-IONEL BUTA 


